SỐ 196

NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2017

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác
và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai
sau.

ĐIỂN ĐẠO
Kệ
Bộ đầu phát triển, ánh hào quang
Tiến giải phân minh, luận chánh tà
Có có không không, tuỳ duyên độ
Thực hành giải toả, mọi bệnh đau
Kính bái
Con; Lê Thành Lợi

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp
thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu
thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong
tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.
Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.
1656. Hỏi. Đạo lý là gì?
1657. Hỏi. Đạo hành?
1658. Hỏi. Điển đạo là gì?
1659. Hỏi. Đạo ở đâu ?
1660. Hỏi. Tại sao có những người TU THIỀN, HỌ HÀNH 24/7 ?
1661. Hỏi. Con người mình có rất nhiều chuyện để làm ban ngày, thành ra tu thiền ban đêm lúc
11 giờ khuya, khó khăn. Chú làm ơn giúp dùm, muốn thiền mà không được?
1662. Hỏi. Trong người mình, nó nặng và làm sao giải trược, xin chú Lợi minh giải?
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BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/03/2017
1656. Hỏi. Đạo lý là gì?
Đáp: Dạ thưa. Đạo lý là lý thuyết, nói suông. Đúng đạo lý là con đường chánh đạo giúp con
người tìm ra lối sống an lành và hạnh phúc.
Nhưng thời nầy, đạo lý người ta chỉ nói miệng, nói suông. Cho cái lý ĐẠO mình nhép lại của
Phật Thánh là đúng. Họ nói mà không làm, chỉ rung chuông và gỏ mỏ. Cho người ta biết là
mình có đạo.
Hỏi họ đạo, ngay chỗ nào, họ bí. Họ đâu biết đạo ở đâu, mà họ chỉ. Họ chỉ vào hình, tượng.
Họ cho rằng đạo ở đó. Nhiều bạn cũng tưởng như họ.
Dùng lý thì không bao giờ hiểu đạo.
Kệ
Đạo lý thời nầy, chỉ nói suông
Thế nên nhân phẩm, đạo suy đồi
Thế giới con người, tu gian dối
Nhép lại ngôn từ, gạt chúng sanh
Cúng Phật, Phật không ăn được
Odense, ngày 23/03/2017
1657. Hỏi. Đạo hành?
Đáp: Dạ thưa; Đạo hành thì nó cao siêu hơn đạo lý. Đạo có, hành thì mình mới giác, mình mới
tĩnh và mình mới minh. Đạo không hành thì không phải là đạo.
Bất cứ đạo nào trên thế gian, ai cũng phải hành để tiến giải.
Thành ra đạo nó có mật pháp, để hành đạo và giúp đạo.
Đạo Hành, là người thông đạo và đạt đạo. Khi thông đạo thì họ làm và không nói.
Tới đây thì họ hành đạo 24/7.
Kệ
Con đường giải thoát, khỏi nhơn gian
Biến hoá vô song, nếu bạn hành
Phát triển chơn hồn, trong ánh sáng
Giúp đời thực hiện, sống tình thương

Trị Bệnh
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Odense, ngày 24/03/2017
1658. Hỏi. Điển đạo là gì?
Đáp: Dạ thưa; Điển Đạo là tầng số của điển quang, rộng lớn vô cùng.
Đạo nó có điển để dẫn tiến tâm linh hiểu chiều xâu của đạo và trong người mình nó có điển.
Điển thì gom tụ lại trung ương hạ đào thành, trên đỉnh đầu.
Mà tập trung được, Tinh, Khí và Thần. Thì điển bộ đầu nó phát sáng.
Phát sáng thì hành giả, mới hiểu thấu về Điển và Đạo.
Còn tu mà không luyện, Tinh, Khí, Thần thì không biết gì là ánh sáng Phật ban.
Thành ra quý bạn tu, bộ đầu mình, càng ngày càng sáng.
Nét mặt tươi tỉnh và đẹp ra, kêu bằng trường sanh học. Lo vì, mà không có hào quang.
Điển nó gom tụ và nó khai ra, thì cái thức của các tế bào nó giác ngộ Đạo.
Và đạo mở ra từ các, sớ thịt, máu huyết, tim gan tỳ phế thận và khối óc của bạn.
Anh phải dùng mật pháp của Vô Vi thì anh mới khai được luồng điển trong cơ tạng.
Thì trong đó đạo nó sẽ mở ra. Mình sẽ cảm giác, hiểu đạo và ngộ đạo một cách rõ ràng minh
bạch. Anh không có mù mờ nửa.
Bởi vì, chính anh khai ra và ngộ đạo bằng điển quang của Phật.
Khi mà ngộ đạo thì anh biết, những người tu giả danh. Họ không có điển. Tu lý thuyết không
hành.
Đó là điển đạo. Thì điển đạo, nó có tầng số thanh nhẹ khác nhau. Tuỳ theo anh hành pháp môn
nào. Nhiều pháp môn họ tu theo tha lực, thì họ không hiểu về điển quang.
Pháp Vô Vi điển quang trường sanh học, hướng dẫn mình Tự Lực.
Tự lực thì nó có giá trị cao hơn và khoa học hơn. Hợp thời hơn và văn minh hơn.
Anh không nhờ đỡ ai phù hộ. Nhờ người phù hộ là đi sai đường.
Kệ
Dũng chí thực hành, bạn tiến nhanh
Ở đây giúp bạn, tự thực hành
Khai mở bộ đầu, tăng ánh sáng
Điển lành minh giải, thật tâm tu
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Odense, ngày 25/03/2017
1659. Hỏi. Đạo ở đâu?
Đáp: Dạ thưa. Đạo ở trong anh, trong máu, trong sớ thịt, tim, gan, tỳ, phế, thận.
Cái gì cảm giác đạo và ngộ đạo. Có phải trong các tế bào, trong máu, trong sớ thịt, tim, gan, tỳ,
phế, thận.
Thì đạo là nó nằm bên trong cơ tạng mình, đúng không.
Đạo không phải nằm bên ngoài, hình tượng, áo, mão, nhang, đèn, v.v.
Tu thì mình tìm đạo bên trong cơ tạng, thì hợp lý và văn minh.
Đạo nó đâu có xa anh. Nó xa anh là anh chạy đôn, chạy đáo.
Nghe ở đâu có Phật là chạy đi tìm Phật giả danh.
Chính trong anh, có Phật.
Kệ
Pháp nầy giúp bạn, hiểu bạn hơn
Phải nên hành đạo, ở trong nhà
Đừng có chạy dồn, đi kiếm Phật
Lo tu dọn sạch, ở nơi ta

Odense, ngày 26/03/2017
1660. Hỏi. Tại sao có những người TU THIỀN, HỌ HÀNH 24/7?
Đáp: Dạ thưa. THIỀN VÀ HÀNH nó có nhiều trình độ để hành.
Anh tu cao thì anh HÀNH THIỀN, THIỀN HÀNH liên tục. Liên tục thì 24/7 = 24/24.
Tới đây, thì phân thân và làm việc cho Thượng Đế. Đâu có ở không.
Người ĐỜI, HỌ được nghỉ ngơi, chứ anh không được nghỉ.
Vì Điển nó chiếu 24/7 thành ra, anh phải HÀNH THIỀN, THIỀN HÀNH liên tục.

Kệ
Hành thiền trí óc, mở sáng choang
Bạn mới tin yêu, quý Đất Trời
Bạn cứ vun bồi, thêm ánh sáng
Ngày ngày điêu luyện, trí thâm sâu
Tác phẩm người thiền
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Odense, ngày 27/03/2017
1661. Hỏi. Con người mình có rất nhiều chuyện để làm ban ngày, thành ra tu thiền ban đêm
lúc 11 giờ khuya, khó khăn. Chú làm ơn giúp dùm, muốn thiền mà không được?
Đáp: Dạ thưa; Bác muốn thiền Bác phải hạ quyết tâm. Tới giờ thiền là bắt cái xác phải nghe
lời, chủ nhân ông, học đạo. Mỗi ngày Bác phải làm thì có tập quán quen.
Ngồi thiền rất dễ, Bác nghĩ giống như mình ngồi xả hơi, ngồi thông thả.
Trong người ai cũng có con ma làm biếng. Phải thực hành và đánh đuổi nó ra.
Kệ
Quyết tâm thực hiện, việc tu thiền
Phải biết chính mình, chủ nhân ông
Ra lệnh xác mình, nên tuân thủ
Ngồi thiền thanh nhẹ, thật nên thơ

Trư Bát Giới cũng là nữ và nam

Odense, ngày 28/03/2017
1662. Hỏi. Trong người mình, nó nặng và làm sao giải trược, chú Lợi minh giải?
Đáp. Dạ thưa. Cái gì nó làm cho mình nặng, cái gì nó làm cho mình trược.
Tiền nặng, tình nặng, bệnh nặng, hay lo nặng.
Tu mà cứ nghĩ tiền thì bị trược.
Tu mà cứ nghĩ tình là bị trược.
Tu mà cái gì cũng dính vô là bị bệnh là đúng rồi.
Thành ra tu cái nầy, mình giải nó ra, ngày một chút. Làm siêng thì mới giải.
Cái pháp nầy đơn giản và cao siêu, rất hay, mình phải thực hành. Làm siêng.
Kệ
Thực hành giải toả, mọi khổ đau
Bác phải nam mô, khử trược tà
Hít thở cho nhiều, thanh khí điển
Thường xuyên tâm nguyện, tự ăn năn
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TRỞ LẠI THẾ GIAN

Triết Học Vô Vi

133. THƠ SONG NGỮ VIỆT NAM, DANMARK
DYRKNING AF ETIK TRÆ
TRỒNG CÂY ĐỨC HẠNH
Dette træ vokser op i Himlen
I dag bringer det frø ned på jorden
Alle ønsker at bede lydløst
Plantning af etik træ og stigning op mod
Himlen

Cây nầy mọc ở thiên cung
Hôm nay đem xuống, trần gian gieo mầm
Ai ai cũng muốn nguyện thầm
Trồng cây đức hạnh, vươn lên khắp Trời

Gud sagde, at vi skal huske det i sindet
Prøv og find ud af
At plante frø af medfølelse
Disse træer vil vokse og blomsteragtig
duft vil spredes over hele Himlen

Thế gian ghi nhớ Thiên lời
Tình Cha chỉ bảo, ta thời gắng truy
Cấy trồng những hạt từ bi
Cây kia sẽ mọc, ngát thơm khắp Trời

Verden vil synge sammen
Og dyrke det sammen for fremtiden
Fra dette liv til det næste liv
Vi fortsætter senere med at dyrke og ofre
det til Gud

Thế gian sẽ hát chung lời
Cùng nhau trồng cấy, giống nầy mai sau
Đời nầy cho đến đời sau
Người sau tiếp tục, trồng cây dâng Trời

Den Ophøjede giver besked om
At dyrke etik træet og pleje det
Gør godt, undgå det onde og undgå at
skade mennesker
Disse træer vil være gode og bære frisk
frugt

Thế Tôn nhắn nhủ đôi lời
Ráng trồng cho tốt, mỗi ngày chăm lo
Làm lành, tránh ác, hại nhân
Cây kia sẽ tốt, phát ra trái lành

Den Ophøjede giver besked om at
meditere
Du oplyses hurtigt af den klassiske Guds
energi
Lær meditation for at få rigdom i sindet
Ikke mere rød, gul, sort og hvid skelnen

Thế Tôn nhắn nhủ nên thiền
Để mau giác ngộ, điển lành Trời ban
Học thiền tâm thức giàu sang
Không còn phân biệt, đỏ vàng trắng đen

Den Ophøjede giver besked om at
diskutere mindre
Søg sindet og opfør jer ordentligt
Senere holder vi op med at hade
Kom til Nirvana ved at meditere med
positivt sind og god kropspleje
Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Thế Tôn nhắn nhủ bớt bàn
Lo cho tâm trí, đàng hoàng hơn xưa
Sau nầy dứt bỏ, ghét ưa
Tu tâm, dưỡng tính, sẽ vô Niết Bàn

Kính bái
Thành Lợi Lê
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